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Odsávač pájecích zplodin ZD-153A, antistatické provedení

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis:

Odsávač pájecích zplodin ZD-153A, antistatické
provedení, 230V/23W, filtruje 1m3 vzduchu/min,
váha 2280g, rozměry 210x210x135mm

Filtr: Rozměry: 130x130x10mm, množství
aktivního uhlí 7g,  Max. absorbovat hmotnost
škodlivých splodin na jeden filtr je 2g. 

Bezpečnost:

Při pájení používáme různá tavidla. Tyto tavidla
hlavně z kalafuny – pryskyřice jsou smíchány s
aktivátorem, který se běžně nazývá "borovicová
pryskyřice“. Tato pryskyřice obsahuje kyseliny,
které se při vysoké teplotě vypařují a můžou mít
za následek při vdechnutí bolest hlavy,
nevolnost, podráždění očí, atd. Proto
doporučujeme tento produkt k odsávání těchto
zplodin. Spotřebič není hračka, a nepatří do
dětských rukou. Tento spotřebič není určen pro
používání osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce 
týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost .  Při poškození přívodního kabelu, 
přístroj nepoužívejte a nechte jej opravit profesionálním elektrotechnikem.

Použití:

Připevněte tento produkt na pracovní desku, tak aby Vám dosáhl nad místo, kde pájíte a zároveň Vám 
nebránil při práci. Pomocí šroubu si nastavíte úhel. Poté stačí jen zapojit zástrčku  přívodního kabelu do 
zásuvky 230V a zapnout vypínač. 

Údržba a čištění  

Výměna filtru 

Za normálních provozních podmínek musí být filtr vyměnit jednou za měsíc, protože poklesnou absorpční 
schopnosti. Filtr může být také vyměněn, když se drží prach. (Nikdy nedovolte, aby filtr byl mokrý.) Před 
čištěním spotřebiče nebo před výměnou filtru vždy vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze zásuvky. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na 
konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! 
Přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 


